
Referat af Landsbyforummøde 24/2 2020 i Hellested 
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1. Nyt og det næste halve år 

Tak for dejlig mad til Anne-Grethe og velkommen til det første møde i Landsbyforum efter stiftelsen. 

Siden sidst: 

Landsbyforum Stevns har fået et formandskab: Michael Løvendal Kruse, Højerup, formand, Charlotte Baeré, 

Magleby, næstformand, Sara Biltoft Christiansen, Strøby, kasserer, Henrik Haugaard, Lyderslev-Gevnø, 

Mariane Smed, Sigerslev. 

Vi har fået cvr og er i gang med at finde bank, men det har vist sig at være dyrt og besværligt for foreninger 

efter en ny lovgivning omkring hvidvask. Vi arbejder videre på det. 

Der er foreløbigt søgt om LAG-midler til at starte indsatser og arbejdsgrupper i landsbyforum. Mere det 

senere. 

Rødvig deltager ikke længere på møder pga andre forhold i byen – men de ønsker stadig samarbejde og 

spørger om referater fra møderne. Det siger Landsbyforum ok til. 

Det næste halve år: 

Landsbyforum deltager på en stand til Stevns Kommunes dag om verdensmål. Vi sætter nogle borde op, 

viser hjemmesider frem og spiller ”væredygtighedsspillet”. Formålet er at fortælle om arbejdet med 

Landsbyforum og at snakke om værdier og hvorfor man skal udvikle i landsbyerne. Vi tager lokale produkter 

fra landsbyerne med – for at vise, at der sker noget mv. 

 Eva sender invitation ud med referatet – alle er mere end velkomne til at deltage i standen! 

21. april afholder vi fælles årsmøde/generalforsamling med Udvikling Stevns. Der vil være et 

inspirationsoplæg muligvis fra Landdistrikternes fællesråd. Vi skal vælge mindst ét nyt medlem af 

formandskabet, da vores kasserer, Sara, har meldt hun ikke genopstiller. Udvikling Stevns’ 

generalforsamling er åben for alle. Landsbyforums kun for landsbyforeningerne. 

2. Valg af bilagskontrollanter 

Da der ikke blev valgt bilagskontrollanter ved årsmødet, vælges de i dag. Opstillet er Erik Løvgren, Strøby, 

på valg som bilagskontrollant og Jesper Yde Knudsen, Store Heddinge, på valg som 

bilagskontrollantsuppleant. Begge er enstemmigt valgt. 

3. It-platform og kommunikation/Rene Christensen, infoland support 



Der har indtil nu været tale om fire primære formål med IT-platform/hjemmeside:  

• Kommunikation internt i Landsbyforum og deling af aktiviteter på tværs 

• Kommunikation/synlighed ift. Stevns Kommune 

• Kommunikation/deling af aktiviteter til landsbyboerne 

• Branding af landsbyen til tilflyttere/turister 

Rene Christensen er it-support på systemet infoland, som i øjeblikket har fire landsbyer på 

ww.stevnslandsbyer.dk. Han gennemgik og svarede på spørgsmål om, hvad der kan lade sig gøre på 

systemet. Han mener måske ikke, det er så egnet til intern kommunikation.  

- Reklamer kan godt komme på/støtte til drift af hjemmesiden 

- Infoland er skræddersyet til landsbyer 

- Godt til deling af aktiviteter/der kommer fælles aktivitetskalender 

- Man kan målrette aktiviteter til bestemte grupper 

- App vil blive lanceret, som kan tilkøbes 

- Layout bliver bedre 

- Interaktivt kort 

- Kan forsøge at lave et separat login til landsbyforum – eller en anden løsning ift. 

kommunikationen. 

- Flere foreninger i byen kan være med 

- Kan bruges som ’opslagsværk’ – og som aktivitetskalender 

- Svært at få alle med – så man skal kommunikere flere steder – uanset hvilken løsning, man 

vælger. 

Diskussion: 

Har vi brug for det interne?  

It-platformen/hjemmesiden er den officielle oplysning til landsbyen. Ikke aller er på facebook eller 

messenger. 

Vi skal arbejde på at synliggøre landsbyerne – på sigt få en landdistriktskoordinator. 

I første omgang kan dem der vil, gå med – andre kan være med på sigt, eller bare med et link til egen side. 

Gruppe nedsættes, der skal undersøge, hvordan Hjemmesiden/platformen skal se ud komme med to bud, 

der skal fremlægges og besluttes til årsmødet: Michael Kruse, Højerup, Flemming Petersen, Enderslev, 

Preben Åbo, Vråby. René, Eva og Villy (admin i Holtug) er støtte. 

4. Diskussion og evt. beslutning om LAG-ansøgning 

Der er sendt en foreløbig ansøgning om lag-midler fra Landsbyforum. Endelig frist er 1. marts. Godkender 

Landsbyforum det, sender vi ansøgning. Ellers trækker vi den. Der er lagt op til et projekt i størrelsen ca. 

100.000 – LAG dækker kun 50% (hvis vi får penge) resten skal vi finde andre steder. 

Handler om at: 
• Sikre fællesskab og sammenhængskraft i både Landsbyforum og i landsbyerne 
• Få gang i Landsbyforums arbejdsgrupper 

 
Vi skal i så fald: 

Sætte gang i indsatser for landsbyerne ved: 

• 3-5 arbejdsgrupper i Landsbyforum 
• Koordinatortimer til at holde møder og hjælpe indsatser i gang 



 
Forslaget til grupper, som ikke er fastlåst, er: 

• Fælles IT-platform og kommunikation: hjælp til at komme på platformen, udvide brugermængden 
og give støtte til det kommunikative indhold. 

• Rekruttering af frivillige: hjælp med strategilægning, konkrete planer, mødeafholdelse, videndeling 
mv.  

• Samlingssteder ude og inde: Konkret om landsbyernes mødesteder. Hvordan kan nye oprettes? 
Kan landsbyer gå sammen for at få kritisk masse? Hvordan får vi mere fælles udeliv og bedre 
naturoplevelser i landsbyerne? 

• Støtte til sammenhængskraft: Hjælp til fælles fondssøgning til projekter relateret til 
sammenhængskraft i eller mellem landsbyerne. Opkvalificering og samarbejde. 

 
Diskussion af forslaget ved bordene. Bord 1: alle synes det er en god ide/Højerup skal dog cleare med sin 

bestyrelse. Bord 2: bakker op. Bord 3. Gode forslag, flet gerne mere ind (også økonomisk), at derr skal mere 

information ud til andre. Holtug savner mobildækning. Stevns kommune er i gang, men landsbyforum 

kunne evt. gøre noget for at få information ud i landsbyerne om, hvad man kan gøre. Bord 4: bakker op. 

SEAS har indsats om at alle skal have fibernet senest i 2023. man kan skrive på SEAS’ hjemmeside, om man 

er interesseret. 

Lille Linde er ikke til stede og skal også sige ja. 

Beslutning: Vi søger lag-projektet, hvis de to sidste landsbyer melder ok. 

5. Midler – hvad skal de bruges til? 

72.000 fra Stevns Kommune til, at 12 landsbyer kan komme på It-platform og til understøttelse af 

aktiviteter i landsbyerne – plus (forhåbentlig) omlægning af midler i projektet. 

Udgifter til landsbyforumstevns.dk, til bank og dækker medlemskontingent. 

Pengene er givet til landsbyforum – og gives kun, hvis der oprettes en fælles platform. 

Diskussion: 

Skal pengene bruges til fælles projekter eller ud i landsbyerne? 

Flemming: Læg alle pengene i Landsbyforum. 

Preben: til drift af landsbyforum x-antal år. Kommunen vil sikkert fortsætte pga. den gode ide. 

Skal højne Stevns og ikke den enkelte landsby. 

Beløbet er gavnligt for alle landsbyer. 

Overskud til ”kaffepenge” – landsbyskilte eller andet i landsbyerne – evt. kan hver enkelt landsby søge. 

Formandskabet udarbejder forslag – så skal der stemmes til årsmødet. 


